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Nr.9
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka ārpus meža
augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras norises
kārtību, sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko publisko apspriešanu
par koku ciršanu ārpus meža, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības
samazināšanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība) aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtību Līvānu novada administratīvajā teritorijā.

II Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas un koku ciršanas atļaujas
izsniegšanas kārtība
2. Līvānu novada administratīvajā teritorijā kokaugu un apstādījumu stāvokļa
novērtējumu un lēmumu pieņemšanu par to saglabāšanu, kopšanu vai likvidēšanu veic
pašvaldības izveidota Vides uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas
saskaņā ar tās reglamentu.
3. Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk – Pieteicējs), kuras vēlas veikt
koku ciršanu vai vainagu veidošanu, iesniedz Līvānu novada domes kancelejā
Komisijai adresētu rakstisku pieteikumu (1.pielikums).

4. Koku ciršanu var veikt tikai pēc rakstiskas koku ciršanas atļaujas
saņemšanas.
5. Komisija lēmumu par atļauju koku ciršanai pieņem normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā un laikā. Izsniegtā atļauja derīga vienu gadu.
6. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas un atļaujas koku ciršanai
izsniegšanas, veic koka (kokaugu) apsekošanu dabā.
7. Komisija, izvērtējot pieteikumu, nepieciešamības gadījumā norāda
Pieteicējam kompetentās iestādes ar kurām nepieciešams saskaņot vēlamo darbību
pirms lēmuma pieņemšanas.
8. Izvērtējot Pieteicēja pieteikumu koku ciršanai, Komisija nosaka, vai ir
nepieciešams piemērot publiskās apspriešanas procedūru.
9. Lēmumu par koku ciršanu var apstrīdēt Līvānu novada domē.
10. Personai, kas veic kokaugu ciršanu, atbilstoši normatīvo aktu un šo
Noteikumu prasībām, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu šo
noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā un apmērā.
III Publiskā apspriešana
11. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu
pilsētas un ciema teritorijā rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta
apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
12. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja
paredzēta:
12.1. sausu, kalstošu koku ciršana;
12.2. koku, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai
īpašumu, ciršana;
12.3. koku ciršana, kas nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu augšanas telpu
pārējiem kokiem.
13. Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un pārrauga Komisijas
priekšsēdētājs.
14. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem Komisija.
Lēmumā nosaka publiskās apspriešanas laiku, atbildīgo sekretāru, nepieciešamos
materiālus (planšete drukātā veidā (2 eksemplāros) un digitālā veidā, plāns ar
projektēto situāciju un cērtamiem kokiem, situācijas fotofiksācija), kas jāsagatavo
iesniedzējam un citas prasības.
15. Publiskā apspriešana jāveic ne mazāk kā 10 darba dienas. Publiskā
apspriešana uzskatāma par uzsāktu no datuma, kad paziņojums par publisko
apspriešanu publicēts pašvaldības mājas lapā internetā.
16. Informāciju par publisko apspriešanu izvieto uz informācijas stenda
Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos un publicē pašvaldības mājas lapā
internetā.
17. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir šādas tiesības:
17.1. iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju;
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17.2. līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt Komisijai atsauksmes,
priekšlikumus vai ierosinājumus.
18. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo Komisija un pieņem attiecīgu
lēmumu.

IV Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
19. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu
saistībā ar koku ciršanu Līvānu pilsētas un Līvānu novada ciemu teritorijā (turpmāk Zaudējumu atlīdzība), ņemot vērā Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā noteiktos koeficientus, ko
aprēķina pēc sekojošas formulas:
Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros
1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm);
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;
KI - koka ciršanas iemesla koeficients;
KA - apdzīvotas vietas koeficients:
KV - koka atrašanās vietas koeficients;
PK - pašvaldības koeficients.
20. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficentu noteikt:
0,1- gadījumos kad tiek cirsti koki ainavas kvalitātes uzlabošanai, atbrīvota augšanas
telpa blakus esošajiem kokiem;
0,8- pārējos gadījumos.
21. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības
samazināšanu Pieteicējs atlīdzina iemaksājot aprēķināto koku vērtības maksu Līvānu
novada domes pamatbudžetā.
V Noslēguma noteikumi
22. Atcelt Līvānu novada domes 2013. gada 28. februāra saistošos noteikumus
Nr.6 “Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Līvānu novadā”.
23. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā ”Līvānu Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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